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สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น
ISBN: 9786165271806

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 224 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยนำคำอ่านภาษาไทยที่เลียนเสียงภาษาอังกฤษขึ้นก่อน

ประสบการณ์จริง การใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี
ISBN: 9786165271226

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 171 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบผู้ดีอังกฤษ ทั้งคำศัพท์และสำนวนแปลกๆ

ที่คุณอาจจะหาแล้ว
ควานแล้วไม่พบในพจนานุกรมแต่กลับถูกใช้มากในชีวิตประจำวันในเมืองผู้ดีเรื่องหน้าแตกของการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่หลวมตัวเข้าไปทำงานในห้างไฮโซ

คำสับสนต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-สอบภาษาอังกฤษ
ISBN: 9786165270441

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 336 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำที่มักใช้ผิดอยู่บ่อยๆ
ตลอดจนการออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์พ้องเสียงมาเปรียบเทียบให้เห็นทั้งประเภทของคำและการนำไปใช้ในประโยค
นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างหลากหลาย
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที

เก่งภาษาอังกฤษระดับประถม ชุด ศัพท์พ้อง ท่องจำง่าย
ISBN: 9786165271097

ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 92 x 128 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 186 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมศัพท์คำพ้องพร้อมคำแปล ที่จัดแบ่งให้น้องๆ ท่องวันละ 10 คำ จำนวน 150 วัน
หากหมั่นท่องทุกวันจนครบก็จะจำคำศัพท์ได้ถึง 1,500 คำ
เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังตั้งต้นท่องศัพท์ เพื่อให้จดจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากที่สุด

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น
ISBN: 9786165271639

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 82 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยในการปูพื้นฐานทางภาษาจีนที่ดีให้กับน้องๆ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ISBN: 9786165270991

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 136 x 197 x 38 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 704 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้า
ด้วยการฝึกพูดและฟังจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ฝึกอ่านจากบทกลอน เนื้อเพลง
ข่าวบทสนทนาในภาพยนตร์ ฝึกเขียนจากบทความเชิงสารคดี
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ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น
ISBN: 9786165270632

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 X 210 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สมุดตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น มีตารางแบ่งเป็นช่องๆ ฝึกคัดได้ง่าย พร้อมรู้จักอักษร วิธีเขียน
และตารางอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ภายในเล่ม

ตารางฝึกคัดอักษรจีน
ISBN: 9786165270625

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้!!! ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรจีนเล่มนี้
ซึ่งด้านในจะมีตารางแบ่งเป็นช่องๆ
ทำให้สามารถฝึกคัดอักษรจีนได้ง่ายพร้อมระเบียบและกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนด้วยภายในเล่ม!!!

แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ABC
ISBN: 9786165271523

ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 166 x 189 x 2 เซนติเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสมอง
และจินตนาการของเด็กๆ

การ์ดหนูรักภาษาจีน 1-20
ISBN: 1294877734376

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 90 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 21 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดหนูรักภาษาจีน 1-20 ชวนน้องๆ มาเรียนรู้ภาษาจีน

พร้อมเสริมทักษะภาษาจีนกับการ์ดทั้ง 20 ใบ
ซึ่งการ์ดแต่ละใบจะมีตัวอักษรภาษาจีนพร้อมภาพประกอบและคำอ่านที่จะช่วยให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการป...

คัดจีน Chinese Character
ISBN: 9786165271622

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกคัดอักษรจีน สำหรับเขียนอักษรจีนตามลำดับขีดที่ถูกต้อง
พร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทย กลุ่มคำที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างประโยค

Speaking Thai in a Flash
ISBN: 9786165270342

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 20 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 165 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: A Great Start on Speaking Thai: Travel, Food, Shopping, Lifestyles
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พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุด ในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786165270557

ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 22 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 416 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวม 1,500 ประโยค สำหรับฝึกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีคำอ่านกำกับ
และคำแปลภาษาไทย พร้อม MP3 ฟังการออกเสียง ช้า ชัด ตามทันได้ จากเจ้าของภาษา

ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มเรียน
ISBN: 9786165272285

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อฝึกใช้ร่วมกับทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
หลักการอ่านตามสัทอักษรพินอิน
มีคำอ่านไทยและคำแปลจัดหมวดหมู่ตามความสัมพันธ์ของคำ 9 กลุ่มใหญ่ 56 กลุ่มย่อย

ศัพท์เล่มแรกของหนู อังกฤษ-ไทย เล่ม 2
ISBN: 9786165271110

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 103 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กๆ คุ้นเคย

พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินเหมาะสำหรับป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกของทุกครอ

พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์
ISBN: 9786165271219

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 153 x 203 x 30 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 544 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ครอบคลุม 175 สถานการณ์ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันรวมกว่า 1,200 ประโยค

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผลไม้น่ากิน
ISBN: 1294877732242

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 30 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผลไม่น่ากิน (สันห่วง)
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา
พัฒนาสมองด้านการจดจำด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผักแสนอร่อย
ISBN: 1294877732259

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 30 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผักแสนอร่อย (สันห่วง)
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเป็นการ์ดคำศัพท์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้น้องๆ
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พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง (ปกแข็ง)
ISBN: 9789743784958

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 139 x 198 x 45 เซนติเมตร

จำนวนหน้า: 880 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้คุณพูดอังกฤษได้ ภายในเวลา 140 ชั่วโมง
ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของ พยัญชนะ สระ จำนวนนับ

คัด เขียน เรียน จีน
ISBN: 9786165270212

ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 136 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนภาษาจีน มีคำศัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่
มีสัทอักษรพินอิน และคำอ่านภาษาไทย
เพื่อให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องพร้อมแบบฝึกคัดอักษร ให้ฝึกฝนทักษะการเขียน

คัดญี่ปุ่น
ISBN: 9786165270038

ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้หลักการเขียนเบื้องต้น ทั้งฮิรางานะ และคาตาคานะ
รวมทั้งการออกเสียง พร้อมคำศัพท์
แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรต่างๆขั้นตอนการเขียนอย่างถูกต้อง

English Structure
ISBN: 9786115270002

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 271 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 204 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทางลัดที่จะพาคุณเข้าถึงภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง รวดเร็ว และประหยัดเวลา
ด้วยการทำความเข้าใจ "โครงสร้าง" หรือ
"Structure"ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะ

คิดไทย พูดอังกฤษ
ISBN: 9786165270281

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 271 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับเส้นทางลัดรูปแบบใหม่ สู่การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จากการนำประโยคภาษาไทยที่แล่นปรู๊ดปร๊าดไปมาอยู่ในความคิดมาเป็นต้นแบบเพื่อสร้างประโยคภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารออกมาได้ทันทีแบบไม่ต้องลังเล
ด้วยเทคนิคง่ายๆ จากอาจารย์เดวิดที่จะท...

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น
ISBN: 9786165270175

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 271 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภท Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยแต่มักใช้ผิด!
จากทำนองเพลงคุ้นหูของศิลปิน GMM Grammy ไม่ว่าจะเป็น พี่เบิร์ด มาช่า โลโซ ติ๊ก
ชีโร่BigAss Bodyslam และ บอย Peacemaker
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คัดจีน เล่ม 3 ฉบับปรับปรุง
ISBN: 9786165274562

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกคัดอักษรจีนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคัดอักษรจีนสำหรับเด็ก
และผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีน เนื้อหาประกอบด้วยคำศัพท์ง่ายๆ
ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันวิธีการเขียนอักษรจีน กลุ่มคำตัวอย่างประโยค

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786115270200

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน
และประโยคพื้นฐานที่นิยมนำมาพูดคุย โต้ตอบ บอกเล่าเก้าสิบ เช่นนัดพบ
ขึ้นรถโดยสารดูหนัง กินข้าว ซื้อของ ต่อรองราคา จ่ายตังค์ สอบถามข้อมูล

พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786115270088

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 30 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 640 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นี่คือหนังสือที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะด้านการพูดได้อย่างเชี่ยวชาญ
และพูดได้อย่างอัตโนมัติ ในเล่มประกอบด้วย
บทสนทนาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงสอดแทรกด้วยไวยากรณ์ สำนวน

แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก
ISBN: 9786165271547

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

หนังสือเสริยมดแบบย่
รายละเอี
ทักษะของน้
อ: องๆด้วยแบบฝึกคัดลายเส้นและสนุกกับการระบายสีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

Delta's Key to the Next Generation TOEFL Test ชุด Essential Grammar for the iBT
ISBN: 9786165271677

ราคา: 299 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 46 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 312 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทบทวนความรู้ที่จำเป็น สำหรับการสอบ TOEFL ลิขสิทธิ์แท้! ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ไวยากรณ์ที่จำเป็น สำหรับการสอบ TOEFL
จุใจกับการลองทำแบบทดสอบมากมายในรูปแบบเดียวกับข้อสอบ TOEFL เฉลยข้อสอบ
พร้อมคำอธิบายเข้าใจง่าย ซีดี Audio 1แผ่น พร้อม script อย่างละเอียด

เก่งภาษาอังกฤษ ระดับประถม ชุด สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก
ISBN: 9786165271073

ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 93 x 129 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มสื่อสารได้
เพราะจะทำให้เด็ก มีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ และไม่รู้สึกเคอะเขินเวลาพูดหนังสือเล่มนี้
ได้รวบรวมบทสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์จ...
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คัด เขียน เรียน ญี่ปุ่น
ISBN: 9786165270755

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะแบบฝึกเล่มนี้จะทำให้คุณเขียนศัพท์คล่อง
และท่องศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน แบบฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น
ฮิรางานะและคาตาคานะพร้อมขั้นตอนการเขียนเป็นลำดับที่ถูกต้อง
และตารางสำหรับคัดทบทวนด้วยตัวเองท้ายเล่มเหมาะสำหร...

Delta's Key to the Next Generation TOEFL Test ชุด Six Practice Tests for the iBT
ISBN: 9786165271684

ราคา: 380 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 20 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 398 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สิขสิทธิ์แท้ในราคาสุดคุ้ม อันแน่นด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อสอบ TOEFL ข้อสอบ 6
ชุด รูปแบบเดียวกับข้อสอบจริง แบบฝึกหัดเยอะจุใจ
รูปแบบเหมือนในห้องสอบเฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายเข้าใจง่าย ซีดี MP 3 แผ่น พร้อม

สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น (หลักสูตรเรียนลัด)
ISBN: 9789749219355

ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 X 210 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนญี่ปุ่นที่สนใจภาษาไทยได้ศึกษา
เนื้อหาสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย
บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันเช่นการทักทาย การแนะนำตัวเอง การบอกวันเวลา
ฯลฯ พร้อม AudioCDที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์
ISBN: 9786165278164

ราคา: 220 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 21 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 336 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่งอังกฤษ บันไดสู่งานดี เงินดี ชีวิตดี๊ดี พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษของคุณให้เริด
เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสดีๆ ในชีวิต ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน

พูดอังกฤษได้ ไวยากรณ์อังกฤษคล่อง
ISBN: 9786115270194

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 31 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 708 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการสอนนี้ได้ถูกออกมาให้แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นั่นคือ Speaking English และ
English Grammar เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทั้งสนทนา
และไวยากรณ์ควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว โดยมีแผ่น CD MP3
อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมฝึกออกเสียงไปกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

พูดอังกฤษประจำวันใครๆ ก็พูดได้ง่ายนิดเดียว
ISBN: 9786165271103

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 360 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ก็ทอล์คกับฝรั่งได้! สำหรับผู้ที่ต้องการสนทนากับชาวต่างชาติ
รวบรวมประโยคสนทนาใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
ศัพท์พ้องท่องจำง่ายมีคำอ่านเลียนเสียงไทย ประกอบทุกประโยค
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คัดจีน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง
ISBN: 9786165274548

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคัดจีน สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเขียนตัวอักษรจีน ภายใน 1 คำ
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ลำดับขีด เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำที่แท้จริง
ไม่ผิดเพี้ยนตารางคัดอักษรจีน กลุ่มคำที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประโยค และเสริมทักษะถึง 4

ตัวช่วย ติว ENT'
ISBN: 9789749764053

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 98 x 135 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 156 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมสอบ ENTRANCE สอบเลื่อนชั้น, สอบเลื่อนขั้น, สอบเข้าตำรวจ,
สอบทหาร, สอบเข้าพยาบาล หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ

พูดอังกฤษเป็นเร็ว สำหรับคนเริ่มทำงาน
ISBN: 9789749764299

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 X 185 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมพร้อม ภาษาอังกฤษก่อนเริ่มงาน
เพิ่มทักษะสำหรับพนักงานที่มีเจ้านายเป็นฝรั่ง

ชุด เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษให้ลูกรัก
ISBN: 1294877728276

ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 245 x 22 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ให้ลูกรักก่อนใคร ด้วยชุดปูพื้นฐาน เด็กเก่งอังกฤษ
ประกอบด้วย 5 ตัวช่วย ที่จะทำให้น้อง ๆ สนุกสนาน ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

Shortcut for Speaking Thai (VideoCD Version)
ISBN: 9789749764275

ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 119 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Shortcut for Speaking Thai provides you a great start on speaking Thai. The
audioCDs and will help you to speak Thai efficiently.สื่อการสอนที่ช่วยให้คนต่างชาติ
สามารถพูดภาษาไทยได้

ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2
ISBN: 9789749370421

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
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พูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
ISBN: 9789749428719

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 185 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจภาษาเกาหลี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ง่ายด้วยตนเอง
พร้อมฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงจากเจ้าของภาษา

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด สัตว์โลกน่ารัก
ISBN: 1294877732266

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: - ภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ จดจำคำศัพท์

สอนหนูน้อยเรียนรู้รูปร่าง รูปทรง จีน-ไทย
ISBN: 9786165275880

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 185 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง จากบทกลอน เพื่อให้ท่องตามได้ติดปาก
จดจำคำศัพท์ได้อย่างง่ายดาย ภาพประกอบสีสันสดใส
และเพลิดเพลินไปกับวีซีดีAnimation สอนออกเสียงโดยคุณครูสายรุ้ง

ตัวช่วยไวยากรณ์อังกฤษ
ISBN: 9789740616818

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 90 x 130 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 172 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ “ตัวช่วยไวยากรณ์อังกฤษ” เป็นหนังสือคู่มือที่ได้รวบรวมคำศัพท์และสำนวนต่างๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมักจะพบบ่อยในข้อสอบเข้าต่างๆ
โดยเนื้อหาในคู่มือนี้ประกอบไปด้วย อักษรภาษาอังกฤษ

ศัพท์เล่มแรกของหนู อังกฤษ-ไทย เล่ม 1
ISBN: 9786165271127

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 115 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ศัพท์เล่มแรกของหนู เล่มนี้ประกอบไปด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กคุ้นเคย

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น เล่ม 2
ISBN: 9786165272766

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 241 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทางภาษาจีนที่ดี ให้กับน้องๆ โดยเริ่มจากการเรียนรู้ และฝึกคัดคำศัพท์
ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งแยกเป็นหมวดหมู่
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำมีพินอินและคำอ่านภาษาไทยกำกับ เพื่อให้น้องๆ อ่านออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง
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ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส
ISBN: 9786165272810

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 241 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับหนูน้อย" เล่มนี้ ชวนน้องๆ
มารู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z
ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในรูปแบบของเกมที่หลากหลาย พัฒนาทักษะ อ่าน เขียน

4 ตัวช่วย หนังสือติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ชุด เก่งภาษาอังกฤษ ระดับประถม
ISBN: 1294877728528

ราคา: 200 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 141 x 103 x 115 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: ชุด 4 ตัวช่วยสุดเจ๋ง ภาษาอังกฤษระดับประถม ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม ไม่ว่าจะเป็น
ไวยากรณ์อังกฤษจำแม่น ศัพท์พ้องท่องจำง่าย
สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กคำศัพท์ประถม แถมฟรี! การ์ดเกมโดมิโนคำศัพท์ ฝึกสมอง
ประลองไหวพริบ

พูดอังกฤษ 101 ชั่วโมง
ISBN: 9786165272414

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 19 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 368 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สำหรับฝึกฟังและออกเสียงได้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา
รวมบทสนทนาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
การซื้อขายสินค้าและการใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สปา

นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง
ISBN: 9786164301535

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 249 x 13

จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานอีสปจัดได้ว่าเป็นนิทานที่น้องๆ รู้จักกันเป็นอย่างดี
ด้วยเนื้อหาให้ความสนุสนานและสร้างความเพลิดเพลินอีกทั้งเนื้อเรื่องยังแฝงไปด้วยคติสอนใจ
เพื่อให้น้องๆ ซึมซับความมีคุณธรรม
จริยธรรมและฝึกทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional Song for Kids ชุด 2
ISBN: 9786165272698

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 247 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สร้างทักษะให้น้องๆ หนูๆ เป็นเด็ก 2 ภาษาและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงไปกับ ดีวีดีสร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional
Songfor Kids ชุด 2 รวบรวม 14 เพลงยอดนิยมที่คุณน้องๆ หนูๆ
ชื่นชอบและยังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ Animation ประกอบเพลงที่น้อง ๆ
สามารถร้อง...

พูดอังกฤษ 120 ชั่วโมง
ISBN: 9786165272728

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 29 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 744 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับสื่อการเรียนรการสอนที่จะทำให้การพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
เนื้อหาในเล่มเต็มไปด้วยตัวอย่างบทสนทนาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน
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ตารางฝึกคัดอักษรจีน
ISBN: 1294877728337

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 21 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้! ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรจีนเล่มนี้
ซึ่งด้านในจะมีตารางแบ่งเป็นช่องๆ ทำให้สามารถฝึกคัดอักษรจีนได้ง่าย
พร้อมระเบียบและกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนด้วยภายในเล่ม

คัดอังกฤษคล่อง ท่องศัพท์ได้
ISBN: 9786165272803

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.5 x 24 เซนติเมตร

จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนตัวอักษร A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก ฝึกคัดและฝึกอ่าน ตัวอักษร คำศัพท์น่ารู้
และประโยคจากคำศัพท์ สนุกกับแบบฝึกหัด ทบทวนความรู้ เพื่อคุณน้องๆ หนูๆ
จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences
ISBN: 9786165272797

ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 226 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูด
ในรูปแบบแผนภาพความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้ภาพเส้น
และสีประกอบ
ทำให้จดจำและนำไปใช้ได้ง่ายซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถพูดภาษาอังกฤษ...

199 สถานการณ์ พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786165272780

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 28 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 624 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: จุใจกับบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ควรรู้ อัดแน่นด้วยสำนวน และประโยคตัวอย่าง
พร้อมคำศัพท์จากบทสนทนา
คำอ่านภาษาไทยเลียนเสียงภาษาอังกฤษเพื่อฝึกออกเสียงตามซีดี
ได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

ABC อ่านคล่อง ท่องคำศัพท์
ISBN: 9786165273459

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 200 x 200 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้คำศัพท์จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตังพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว
โดยมีทั้งคำอ่านและคำแปลผ่านภาพประกอบน่ารักๆ
สีสันสดใสทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤ...

ตารางฝึกคัดอักษรจีน
ISBN: 9786165273329

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับตารางฝึกคัดอักษรจีนแสนสนุก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของการเขียนที่ควรรู้
ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของอักษรจีน กฎเกณฑ์การเขียน
พร้อมตัวอย่างอักษรและลำดับการเขียน
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สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ
ISBN: 9786165271134

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 240 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 252 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปัจจุบันการสร้างเด็กให้สามารถพูดได้สองภาษาตั้งแต่เล็กๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษได้นั้นคือการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องหมั่นพูดภาษาอังกฤษกับลูกบ่อยๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษในครอบครัวจากกิจกรรม...

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด กีฬาแสนสนุก
ISBN: 1294877732235

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: หนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด กีฬาแสนสนุก (สันห่วง)
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา
พัฒนาสมองด้านการจดจำด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786165273268

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 19 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 400 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: English Conversation for Everyday Usage รวมบทสนทนา ภาษาอังกฤษ 140
สถานการณ์
ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันรวดเร็ว
Basic of Englishปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ Conversation บทสนทนาโต้ตอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่มแรกของหนู ชุดที่ 3
ISBN: 9786165272049

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 1 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือและวีซีดี Animation สนุกหรรษาทุกคำ กับคำศัพท์เบื้องต้น 6 หมวด
ไม่ว่าจะเป็นหมวดร่างกาย เครื่องแต่งกาย ครอบครัว สัตว์เลี้ยง มหาสมุทร
ไร่นาการ์ตูนน่ารักสดใส เอาใจวัยคิดส์ ช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น
พร้อมๆกับฟังการออกเสียงจากครูฝรั่ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่มแรกของหนู ชุดที่ 4
ISBN: 9786165272056

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับภาษาอังกฤษแสนสนุก ปลูกฝังเด็กเก่งมารู้จักคำศัพท์เบื้องต้น 7 หมวด
พร้อมภาพประกอบสวยงามชัดเจน ทั้งเรื่องของห้องเรียน ท้องฟ้า อาชีพ กีฬา
ชายหาดฤดูกาล สวนสาธารณะ โดยมีวีซีดี Animation การ์ตูนน่ารักสดใส

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ฉบับเรียนลัด
ISBN: 9786165273411

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 23 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 400 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Daiilly Speakiing Englliishหลักสูตรเรียนลัดสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการฟื้นฟู
ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนในระดับเบื้องต้นครบทุกทักษะในเล่มเดียวพร้อม
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ตารางฝึกคัดอักษรเกาหลี
ISBN: 1294877732426

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้! ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรเกาหลีเล่มนี้
ฝึกคัดทั้งพยัญชนะและสระ พร้อมตัวอย่างลำดับการลากเส้น ขนาดเล็ก
พกพาสะดวกนำติดตัวไปฝึกคัดได้ทุกที่ ฝึกคัดทุวันให้จำได้ขึ้นใจ

การ์ดหนูน้อยเก่งอังกฤษ ชุด อักษรภาษาอังกฤษ A-Z
ISBN: 1294877732228

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: - ภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ จดจำคำศัพท์

ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น (เล่มใหญ่)
ISBN: 1294877733874

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักอักษรญี่ปุ่นชนิดต่างๆ วิธีเขียนอักษรญี่ปุ่น การเขียนเสียงควบและเสียงกัก
พร้อมตารางอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด อาชีพในฝัน (สันห่วง) (ใช้ร่วมกับปากกา TalkingPen ได้)
ISBN: 1294877732273

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม.

จำนวนหน้า: 30 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดคำศัพท์รูปทรงโค้งมนตามรูปทรงของภาพ ดึงดูดความสนใจด้วยภาพน่ารัก สีสันสดใส
ทำให้เด็กๆ

ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น
ISBN: 1294877728627

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 18 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้ ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นเล่มนี้
ซึ่งด้านในจะมีตารางแบ่งเป็นช่องๆ
ทำให้สามารถฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นได้ง่ายพร้อมรู้จักอักษรญี่ปุ่น วิธีเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น
และตารางอักษรฮิรางานะ คาตาคานะภายในเล่ม

คัดจีน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง
ISBN: 9786165274555

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกคัดอักษรจีนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคัดอักษรจีนสำหรับเด็ก
และผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีน เนื้อหาประกอบด้วยคำศัพท์ง่ายๆ
ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันวิธีการเขียนอักษรจีน กลุ่มคำตัวอย่างประโยค
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สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนภาษาอังกฤษลูกก่อนเข้าอนุบาล
ISBN: 9786165273619

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Animation
ปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกน้อย

หัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่
ISBN: 1294877728443

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 106 x 240 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐาน สำหรับหนูน้อยที่เริ่มฝึกคัด ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค
ISBN: 9786115270156

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 27 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 600 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมประโยคภาษาอังกฤฤษพร้อมใช้ในหลากหลายสถานการณ์กว่า 2,000 ประโยค
ฝึกฟังและพูดตามเสียงเจ้าของภาษา

ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับหนูน้อย
ISBN: 1294877731238

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวอักษร ภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ในรูปแบบของเกมที่หลากหลาย เสริมทักษะอ่าน
เขียน เพื่อให้เด็กๆ
รู้จักตัวอักษรและเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ
ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ รู้สึกรักและอยากเรีย...

เก่งอังกฤษ ฟิตไวยากรณ์กับสองสาวสุดจี๊ด
ISBN: 9786165273527

ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 20 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 352 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ติดตามเรื่องราวชวนขำ ชวนฮา ของสองสาวสุดจี๊ด โดยนำเรื่องราวความรักแบบจี๊ดๆ ของ
เข็มขาวสาวน้อยต้นเรื่องที่ความรักได้นำพาให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ!!!ภารกิจติวเตอร์ในครั้งนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของ

ศัพท์อังกฤษรอบตัวหนูน้อย
ISBN: 9786165273985

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 5 มม.

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มารู้จักคำศัพท์เบื้องต้น 36 หมวดความรู้รวมกว่า 1,000 คำศัพท์
และประโยคภาพประกอบสวยงามชัดเจน มีคำอ่าน คำแปลทุกคำศัพท์และประโยค
เช่นร่างกาย ผลไม้ ครอบครัว ร้านขนมปัง บริเวณบ้าน ร้านอาหาร
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หนูน้อยเก่งอังกฤษ ด้วยเพลง ชุดที่ 3
ISBN: 9786165273657

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 133 x 190 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ จากบทเพลงยอดนิยมแสนสนุก ที่ใช้สอนในโรงเรียน inter

ชุด หนูน้อยเก่งภาษาอังกฤษ สำหรับวัยอนุบาล
ISBN: 1294877731658

ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 13 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: 4 ตัวช่วยที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ แบบฝึกอ่าน ABC
แบบฝึกคัดศัพท์อังกฤษ โปสเตอร์หนูน้อยอ่าน ABC
และการ์ดช่วยจำตัวอักษรภาษาอังกฤษA-Z ในชุดใช้ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้อย่างเรียนรู้ชุดหนูน้อยเก่งภ...

โปสเตอร์ Basic Phonics
ISBN: 1294877732037

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 520 x 740 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวอักษร พร้อมฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ ตามภาพประกอบที่ถ่ายทอด
โดยปากจากเจ้าของภาษา ใช้ร่วมกับปากกา MIS Talking Pen
ได้ช่วยให้การฝึกออกเสียงถูกต้องและง่ายยิ่งขึ้น

เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น
ISBN: 9786165274043

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อม ภาษาจีนกลาง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ภาษาจีนกลางด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
และต้องการนำไปใช้งานจริงโครงสร้างประโยค ในภาษาจีนที่ควรรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์
การออกเสียงและวิวัฒนาการของอักษรจีน...

พูดอังกฤษคล่อง จำศัพท์แม่น ฉบับใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786165274012

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 22 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 432 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "พูดอังกฤษคล่อง จำศัพท์แม่น ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน +MP3" เล่มนี้

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น เล่ม 3
ISBN: 9786165273336

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 212 x 240 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทางภาษาจีนที่ดี ให้กับน้องๆ โดยเริ่มจากการเรียนรู้ และฝึกคัดคำศัพท์
ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งแยกเป็นหมวดหมู่
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำมีพินอินและคำอ่านภาษาไทยกำกับ เพื่อให้น้องๆ อ่านออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง
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ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786165273749

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 39 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 864 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เมื่อพูดถึงหลักไวยากรณ์ หลายคนคงเข้าใจว่ามันคือการที่ประโยคประกอบด้วยประธาน
กริยา และกรรม
แต่พอได้ศึกษากันอย่างจริงจังกลับพบว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ
และทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งบางท่านอาจคิดว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นเรื...

นอกเส้นทาง Work and Travel
ISBN: 9786165273909

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อย่าเพิ่งไป WORK ถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ หากจุดมุ่งหมายของคุณคือการไป work
ที่อเมริกาเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมใจให้แข็งแรงด้วยหนังสือเล่มนี้!
เด็กเวิร์คห้ามพลาด!Survivor in USA จากกระทู้ดังในเว็บไซต์ยอดฮิต Pantip ที่มีผู้อ่านกว่า
3,000 คนสนุกสนาน ตื่นเต้น ครบท...

หัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์เล็ก
ISBN: 1294877732785

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 154 x 205 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หัดคัดตัวอักษร A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ฝึกคัดซ้ำๆ
ทุกวันเพื่อให้เกิดความชำนาญ 1
เล่มคัดได้ตลอดทั้งเทอมพร้อมฝึกอ่านฝึกท่องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันด้วย MIND MAP
ISBN: 9786165274968

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 26 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 416 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนทนาภาษาอังกฤษด้วย Mind Map Sentences ช่วยให้จดจำประโยคสนทนาได้ง่าย
นำไปใช้ได้รวดเร็ว ครอบคลุมในทุกๆ สถานการณ์
ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันครบถ้วนยิ่งขึ้นกับรูปประโยคตัวอย่าง
ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตรงกับการใช้งานคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างประโยค

สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลง ภาษาอังกฤษ Traditional Song for Kids ชุด 3
ISBN: 9786165274975

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 247 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สร้างทักษะให้น้องๆ หนูๆ เป็นเด็ก 2 ภาษาและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงไปกับ ดีวีดีสร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional
Songfor Kids ชุด 3 รวบรวม 14 เพลงยอดนิยมที่คุณน้องๆ หนูๆ
ชื่นชอบและยังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ Animation ประกอบเพลงที่น้อง ๆ
สามารถร้อง...

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จำง่าย ใช้ไม่ผิด
ISBN: 9786165274920

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 30 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 480 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่ง Tense ได้ ใช้ Tense คล่อง ต้องเล่มนี้ คุณเองก็เก่ง Tense ได้
ถ้าให้หนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์ส่วนตัว เนื้อเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตาม ทำให้เข้าใจ
Tenseได้ง่ายๆ โดยไม่เครียด! เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
และเทคนิคการตัดchoice ที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ
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สอนหนูน้อยเรียนรู้สี จีน-ไทย
ISBN: 9786165275415

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 185 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับสี 12 สี จากบทกลอน เพื่อให้ท่องตามได้ติดปาก
จดจำคำศัพท์ได้อย่างง่ายดาย ภาพประกอบสีสันสดใส
และเพลิดเพลินไปกับวีซีดีAnimation สอนออกเสียงโดยคุณครูสายรุ้ง

ครอบครัวเก่งภาษา สอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด กิจกรรมนอกบ้าน
ISBN: 9786165275286

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาสร้างครอบครัีวเก่งภาษาสอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษไปกับ "ครอบครัวเก่งภาษา
สอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ ชุดกิจกรรมนอกบ้าน +VCD"
เล่มนี้กันเถอะให้ทั้งความสนุกสนานและยังได้เรียนอยู่อย่างเพลิดเพลินพร้อมวีซีดี

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 1
ISBN: 9786165276382

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.1 ในภาคเรียนที่ 1 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย
ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องรู้
พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายสำหรับทบทวนความรู้แต่ละบทเรียน
ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้และชุดสอบปลายภาคเพื่อวัดความรู้และฝึกทักษะ
พัฒนาสู่คว...

เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6
ISBN: 9786165277174

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6" คู่มือเตรียมสอบ O-NET
ภาษาอังกฤษ ป.6 ข้อสอบ 5 ชุด จำนวน 200
ข้อพร้อมเฉลยที่ละเอียดและเข้าใจง่ายมากที่สุด
ตอบทุกข้อสงสัยให้น้องๆเตรียมพร้อมก่อนสอน O-NET อย่างมั่นใจ
ครบทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบเหมาะสำหรับนักเร...

พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ 120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786165274333

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่
การสนทนาภาษาอั
งกฤษกั
อ: บชาวต่างชาติในสถานการณ์จริงนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากังวลอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนเพราะเกิดอาการประหม่า

คำศัพท์อังกฤษ-ไทย ระดับประถม ป.1-ป.6
ISBN: 9786165276016

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 93 X 130 x 20 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 496 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ สำหรับนักเรียนระดับประถม เนื้อหาครบถ้วน หนาร่วม 500 หน้า
เน้นคำศัพท์สำคัญ กริยา 3 ช่อง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ในการเรียน-สอบO-NET
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ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2
ISBN: 9786165275095

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 272 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีน แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้
ครบทุกทักษะในเล่มเดียว
อัดเแน่นทุกบทเรียน!มีแผนการเรียนและแบบทดสอบก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ทุกบทเพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 3
ISBN: 9786165275101

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 296 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีน แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้
ครบทุกทักษะในเล่มเดียว
อัดเแน่นทุกบทเรียน!มีแผนการเรียนและแบบทดสอบก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ทุกบทเพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ

ศัพท์เตรียมสอบโทอิก TOEIC Vocabulary
ISBN: 9786165276009

ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 25 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 416 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC
ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC
ไว้อย่างหลากหลายแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามชนิดของคำ เช่น Noun, Verb, Adverb,
Adjective และPreposition
ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้สำหรับทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำประหยัดเวลาและม...

ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง ชุดที่ 2
ISBN: 9786165276320

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง ชุดที่ 2 +VCD" เล่มนี้ ชวนน้องๆ
มาสนุกสนานไปกับการร้องและเต้นไปตามจังหวะดนตรีโดยบทเพลงที่ได้คัดสรรมาในชุดนี้เป็นบทเพลงที่นิยมสอนในโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ(English

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2
ISBN: 9786165277242

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 148 หน้า

รายละเอี
หนั
งสือเตรียยดแบบย่
มสอบคุณ
อ:ภาพที่จะทำให้เนื้อหาความรู้ทั้งหมดในเล่มตราตรึงอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดไปในเล่มประกอบด้วยสรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนหนูน้อยพูดจีนกลาง ฉบับพูดเร็วทันใจ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786165275873

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 222 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 204 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ใช้สอนลูกพูดภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
รวมประโยคที่ใช้ใน 4 หมวดกิจกรรมรอบตัวหนูน้อย พร้อมคำศัพท์พื้นฐาน
เช่นกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบ้าน
วันแห่งความสุขตัวช่วยในการเพิ่มทักษะภาษาจีนกลางให้ลูกรัก เ...
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หนูคนเก่งเรียนภาษาอังกฤษ
ISBN: 1294877734994

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 240 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
พร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เสริมสร้างความสามารถทางสติปัญญา
(IQ)เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ถูกใจหนูๆเพียงทำวันละหน้าก็เก่งภาษาอังกฤษได้

ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง ชุดที่ 1
ISBN: 9786165275996

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 1 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษกับบทเพลงแสนสนุก ชวนน้องๆ
มาเพลิดเพลินไปกับการร้องและการเต้นไปตามจังหวะดนตรีซึ่งชุดนี้เป็นบทเพลงที่นิยมสอนในโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่จะทำให้เด็กๆคุ้นชินกับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 2
ISBN: 9786165276375

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.1 ในภาคเรียนที่ 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย
ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องรู้
พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายสำหรับทบทวนความรู้แต่ละบทเรียน
ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้และชุดสอบปลายภาคเพื่อวัดความรู้และฝึกทักษะ
พัฒนาสู่คว...

ยอดคุณแม่ สอนภาษาอังกฤษ Mother Is The Best English Teacher
ISBN: 9786165276764

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 230 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 240 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สุดยอดเคล็ดลับสำหรับคุณแม่เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข
กับหนังสือพร้อม CD MP3 ยอดคุณแม่สอนภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฝึกออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแนะนำเคล็ดลับในการสอนพร้อมบทเพลงสนุกสนาน
และย...

พูดอังกฤษง่าย ฉบับบินเดี่ยวเที่ยวเมืองนอก
ISBN: 9786165277167

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 317 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 140 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เล่มนี้เล่มเดียวเที่ยวได้รอบโลก พิเศษ MP3 สำหรับฝึกฟัง และออกเสียงให้สำเนียงเป๊ะเวอร์
พูดอังกฤษได้ง่ายๆ
เดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจแค่ให้หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนคู่หูในการเดินทาง

พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ
ISBN: 9786165278690

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 296 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากคุณกำลังมองหาคู่มือสำหรับฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสสักเล่ม
หรืออยากเริ่มต้อนเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
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ชุด เก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก Level 1
ISBN: 1294877736387

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 173 x 11 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น
เรียนรู้คำศัพท์จากบทเพลงแสนสนุกและยอดนิยมสำหรับเด็กพร้อมเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษหลายรูปแบบพิเศษในชุด!!
VCDการ์ตูนอนิเมชั่นประกอบบทเพลง• Old McDonald Had a Farm• Incy Wincy

ชุด เก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก Level 2
ISBN: 1294877736394

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 129 x 172 x 14 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: "ชุดเก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก"
คัดสรรบทเพลงแสนสนุกและยอดนิยมสำหรับเด็ก
เพื่อให้น้องๆเก่งอังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุข

Mind Map ศัพท์หมวด รอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย
ISBN: 9786165277426

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "Mind Map ศัพท์หมวดรอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย" เล่มนี้ จะทำให้น้องๆ
สนุกไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนจาก Mind
Mapซึ่งเป็นหมวดศัพท์ใกล้ตัวหนูน้อย แต่ละคำศัพท์จะมีทั้งภาษาจีน พินอิน

ก้าวทันอาเซียน หนังสือพูดได้ 10 ภาษา
ISBN: 9786165276566

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 230 x 11

จำนวนหน้า: 122 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ในเวลานี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า "ประชาคมอาเซียน"
แต่คงมีน้อยคนนักที่เข้าใจความหมายและเป้าหมายที่แท้จริงรวมถึงสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อม
เพื่อก้าวสู่ประชมคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทันและนี่คือหนังสือที่คุณกำลังค้นหา!

Speak English พูดอังกฤษง่ายได้ทุกสถานการณ์
ISBN: 9786165276955

ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 38 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 640 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สถานการณ์ไหน ก็พูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ง่ายกว่าที่คิด ประหยัดทั้งเงินและเวลา
ไม่ต้องลงคอร์สเรียนภาษาราคาแพง พิเศษ!
MP3สำหรับฝึกฟังสำเนียงเจ้าของภาษาให้คุ้นเคยและฝึกออกเสียงให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 1
ISBN: 9786165277235

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 120 หน้า

รายละเอี
หนั
งสือเตรียยดแบบย่
มสอบคุณ
อ:ภาพที่จะทำให้เนื้อหาความรู้ทั้งหมดในเล่มตราตรึงอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดไปในเล่มประกอบด้วยสรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่
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สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล เล่ม 2
ISBN: 1294877735953

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 280 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์พิเศษด้วยหนังสือจิิ๋วภายในเล่ม ให้น้องๆ สนุกตัด
สนุกพับตลอดจนเพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card ที่อ...

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 1
ISBN: 9786165277303

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เก่งก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 1" เล่มนี้ ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้
สำหรับให้นักเรียนทบทวนและฝึกปรือประกอบการเรียนในชั้นและก่อนสอบเพื่อให้เกิดความเคยชิน
เข้าใจ
และสามารถจดจำเนื้อหาในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้น
...

สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เล่ม 1
ISBN: 1294877735960

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 280 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ด็กเก่ง 2 ภาษาสร้างได้ด้วยเล่มนี้Bilingual Kids• ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นแสนสนุก•
แบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์• สนุกตัด สนุกพับ
กับหนังสือจิ๋วภายในเล่ม!•เพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card ที่น้องๆ ออกแบบก...

สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เล่ม 2
ISBN: 1294877735977

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 X 278 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์พิเศษด้วยหนังสือจิิ๋วภายในเล่ม ให้น้องๆ สนุกตัด
สนุกพับตลอดจนเพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card ที่อ...

สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เล่ม 3
ISBN: 1294877735984

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 X 278 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์พิเศษด้วยหนังสือจิิ๋วภายในเล่ม ให้น้องๆ สนุกตัด
สนุกพับตลอดจนเพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card ที่อ...

สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เล่ม 4
ISBN: 1294877735991

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 279 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์พิเศษด้วยหนังสือจิิ๋วภายในเล่ม ให้น้องๆ สนุกตัด
สนุกพับตลอดจนเพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card ที่อ...
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สนทนาภาษาจีนกลาง ในครอบครัว ชุด กิจวัตรประจำวัน ของหนูน้อย
ISBN: 9786165277969

ราคา: 115 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 223 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกลูกรักพูดภาษาจีนกลางจากกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
พร้อมคำศัพท์น่ารู้ในแต่ละกิจกรรม

ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ
ISBN: 9786165277457

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 34 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 768 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ ให้ใช้งานได้จริง ฝึกทักษะการฟัง พูด
จากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการอ่านจากบทเพลง ข่าว ภาพยนตร์
บทกลอนและบทความ เรียนรู้เทคนิคการเขียน ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับประโยค และ

4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย
ISBN: 9786165278317

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 356 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งรอบตัว
เพื่อให้เด็กๆ

Synonyms & Antonyms Vocabulary
ISBN: 9786165278324

ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 105 x 140 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พิชิตข้อสอบ (O-NET, GAT, PAT) รวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบกว่า 5,000 คำ
เตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจ พิชิตข้อสอบได้ด้วยคะแนนชั้นยอด

เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับประถม ฉบับการ์ตูนความรู้
ISBN: 9786165278447

ราคา: 159 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 241 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 276 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่งสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ไม่เครียดเลย พบกับผองเพื่อนน่ารักที่จะช่วยให้น้องๆ
พูดอังกฤษได้คล่องปร๋อ อ่านสนุก ได้ความรู้ เหมาะกับคุณหนูๆ ระดับประถม

เก่งไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถม
ISBN: 9786165278430

ราคา: 159 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 241 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 276 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หลายครอบครัวมักประสบกับปัญหาที่บุตรหลานไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ซึ่งอาจเป็นเพราะเนื้อหาแน่นจนเกินไป
หรือภาพประกอบอาจไม่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆหนังสือ "เก่งไวยากรณ์อังกฤษ
ระดับประถม" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเ...
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Short Note GRAMMAR เตรียมพร้อมก่อนสอบ
ISBN: 9786165277655

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปไวยากรณ์อังกฤษแบบสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย
ทบทวนเพื่อให้จำได้อย่างแม่นยำก่อนสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม

ฝึกคัด หัดเขียน อักษรจีน
ISBN: 1294877737674

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 115 x 225 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดวันละหน้า ก็เก่งภาษาจีนกลางได้ ฝึกคัด เรียนรู้การเขียนอักษรจีน
และคำศัพท์ในหมวดต่างๆ

พูดอังกฤษ 160 ชั่วโมง
ISBN: 9786165277150

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 37 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 752 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วภายในเวลาอันรวดเร็ว
อัดแน่นไปด้วยรูปประโยคพร้อมใช้ พร้อม MP3
ฝึกฟังและออกเสียงให้สำเนียงเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
ISBN: 9786165277648

ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 166 x 188 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 360 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปลี่ยนเรื่องเครียดให้กลายเป็นเรื่องชิลกับ Chilling English ภาพประกอบ 4 สีสดใส
ประโยคจำง่ายสุดๆ พร้อมปล่อยอารมณ์ไปกับมุกฮาๆ เบาสมอง
แถมท้ายด้วยแบบฝึกหัดที่ต้องลอง มีไว้ครอบครองเล่มเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัว

พูดเกาหลีเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ
ISBN: 9786165278485

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 19 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 296 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากคุณกำลังมองหาคู่มือสำหรับฝึกพูดเกาหลีสักเล่ม
หรืออยากเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วละก็
หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำหรับคุณ"พูดเกาหลีเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ"

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : abc
ISBN: 9786165278416

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เด็กๆ ควรรู้
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส
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ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : animal
ISBN: 9786165278423

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทั้งสัตว์ใกล้ตัว
สัตว์ในป่าใหญ่และสัตว์ตัวน้อย
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใสมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : body
ISBN: 9786165278393

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายที่เด็กๆ ควรรู้
ครอบคลุมทุกอวัยวะของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้ากระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส
มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทยและคำแปลภาษาไทย
เสริมสร้างความรู้รอบตัวเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู...

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : vehicle
ISBN: 9786165278355

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยานพาหนะ
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : color
ISBN: 9786165278409

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 189 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทุกสีสันที่อยู่รอบตัวเด็กๆ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก abc
ISBN: 1294877737308

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก a-z มีเส้นประสำหรับหัดคัด
ตัวอักษรขนาดใหญ่เหมาะกับเด็กที่เริ่มต้นฝึกคัด มีคำศัพท์ให้เด็กๆ
ฝึกอ่านและท่องจำพร้อมภาพระบายสีเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือและฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : food
ISBN: 9786165278386

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส
มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทยและคำแปลภาษาไทย
เสริมสร้างความรู้รอบตัวเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู้ในร...
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ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : my home
ISBN: 9786165278379

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านของฉัน
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : school
ISBN: 9786165278362

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียน
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก ฉบับปรับปรุง
ISBN: 9786165278737

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 153 x 204 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้
นำเสนอสื่อการเรียนที่จะมาช่วยเริ่มต้นปลูกฝังภาษาอังกฤษในครอบครัวเรียนรู้ประโยคคำสั่ง
ประโยคถาม-ตอบ ที่ใช้กับลูกน้อย ทั้งกิจวัตรประจำวันกิจกรรมในครอบครัว
กิจกรรมนอกบ้าน ว...

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786165278683

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 39 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 862 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องรู้ ปูพื้นฐานให้แน่น เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
อธิบายกระจ่างทุกหัวข้อ
สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายมีแบบทดสอบท้ายเรื่องพร้อมเฉลย
เพื่อทบทวนเนื้อหาและความเข้าใจให้มากยิ่งยิ่งขึ้น

การ์ดสัตว์น่ารัก
ISBN: 1294877738442

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 95 x 125 x 8 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิดและเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพวาดสวยงาม เสมือนจริง
เป็นการดึงทักษะด้านการดูการฟัง การอ่าน และการพูดในตัวเด็กออกมา

ชุด Fun English ภาษาอังกฤษสุดสนุก
ISBN: 1294877738107

ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 295 x 20 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: "ชุด Fun English ภาษาอังกฤษสุดสนุก"

สื่อการเรียนรู้ช่วยฝึกฝนภาษาอังกฤษให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยทำให้สมองของเด็กมีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการเรียนรู้ในระดับที่สูงข
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พูดอังกฤษคล่อง ไม่ต้องท่องแกรมมาร์
ISBN: 9786165279307

ราคา: 245 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 280 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เคล็ดลับฝึกภาษาสุดเจ๋ง ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ!"เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่
พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยวิธีธรรมชาติ"โดย ธันยาดา
บวรธรานนท์เจ้าของเพจให้ความรู้ภาษาอังกฤษชื่อดัง "MommyTanya

พูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ
ISBN: 9786165279086

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากคุณกำลังมองหาคู่มือสำหรับฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นสักเล่ม
หรืออยากเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วละก็

ชุด เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว
ISBN: 1294877738862

ราคา: 900 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 262 x 440 x 68 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: มาเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยการเรียนรู้อักษรจีนที่เป็นคำหลักและกลุ่มคำที่ใช้คำหลักในการประสมคำซึ่งจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้เป็นกลุ่มๆ

คำศัพท์ ระดับประถม อังกฤษ-ไทย
ISBN: 9786164302020

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 91 x 128 x 22 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 484 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "คำศัพท์ระดับประถม" เล่มนี้ ได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
และคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนค้นหาง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมปีที่ 1-6

หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1
ISBN: 1294877738473

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1เร่ิมต้นฝึกลากเส้น โดยใช้นิ้วมือก่อนนะคะ

คำศัพท์เรียงจากลำดับขีดน้อยไปหาลำดับขีดมากฝึกคัดเพิ่มทีละขีดเพื่อให้จำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำเรียนรู้ภาษาจีนแบบอารมณ์ดีพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรักตัวช

Short Note Sentences ประโยคพื้นฐาน สั้น-ง่าย-ใช้บ่อย
ISBN: 9786165279437

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือเล่มนี้ได้รวมประโยคสนทนาพื้นฐานที่ใช้รอบตัวในชีวิตประจำวันแบบสั้นๆ จำได้ง่าย
และใช้บ่อย
เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณได้ท่องและจำจนเกิดความชำนาญเนื้อหาจัดทำในรูปแบบสีสันสดใส
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ชุด เพื่อนภาษาจีนของหนู
ISBN: 1294877738176

ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 20 mm.

จำนวนหน้า: 0

รายละเอียดแบบย่อ: "ชุด เพื่อนภาษาจีนของหนู" ปูพื้นฐานภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ
ด้วยสื่อการเรียนรู้คุณภาพสำหรับเด็ก
ฝึกอ่านฝึกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วจดจำศัพท์ได้อย่างแม่นยำทำให้ซึมซับภาษาจีนได้อย่างธรรมชาติที่สุดในชุดประกอบด้วย1.

ศัพท์ 5 มิติ
ISBN: 9786164300033

ราคา: 220 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 816 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มิติใหม่ในการเพิ่มคลังคำศัพท์ ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็ว ศัพท์หมวด เช่น คำตรงข้าม
(Antonyms), งานอดิเรก (Hobbies) และศัพท์น่ารู้อีกมากมาย
ศัพท์คำพ้องคำกริยาพ้องความหมายแต่ใช้ต่าง และคำสับสนต้องรู้ (Verb Synonyms &
ConfusingWords) สำนวนน่ารู้ (Idioms) กริยา 3 ช่อง (Irregular Regular Verbs)
พิเศษท้ายเ...

เจาะศัพท์ GAT ที่ออกสอบบ่อยที่สุด
ISBN: 9786164300057

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 21 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 506 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมคำศัพท์ที่มักออกสอบกว่า 3,000 คำ แบ่งคำศัพท์เป็นรายวันจำนวน 44 สัปดาห์
เพื่อให้จำได้ง่าย พิเศษ! แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์ ทบทวนคำศัพท์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

Short Note Grammar เตรียมสอบ O-net ป.6
ISBN: 9786165279949

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 336 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เล่มเดียวครบทั้งไวยากรณ์และประโยคสนทนา เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
แบ่งเนื้อหา ออกเป็นบทย่อย เพื่อให้ทบทวนได้ง่ายภายใน 30 วัน
เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษ

สปีคอิงลิช นอกตำรา
ISBN: 9786164300095

ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 240 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ได้เวลาปิดหนังสือแกรมมาร์ แล้วมา.. สปีคอิงลิช นอกตำรา นี่แหละที่ฝรั่งเขาใช้กัน!
การันตีโดย นายทีม เจ้าของเพจ Slang A-hO-lic ที่มีผู้ติดตามกว่า 3 แสนคน

สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน เล่ม 1
ISBN: 9786165278706

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 152 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทุกสถานการณ์มีรูปแบบประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเลือกปรับใช้ได้ตรงกับความต้องการ
มีคำอ่านเลียนเสียงภาษาไทยทุกประโยค เรียนรู้ง่าย จำได้ไว ใช้ได้จริง

Protected by Copyright 2020. Property of บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด. Tel: 02-294-8777. Email: no-reply@misbook.com

October 19, 2020

PDF Catalog Print > ภาษาต่างประเทศ

27

สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน เล่ม 2
ISBN: 9786165278713

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทุกสถานการณ์มีรูปแบบประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเลือกปรับใช้ได้ตรงกับความต้องการ
มีคำอ่านเลียนเสียงภาษาไทยทุกประโยค เรียนรู้ง่าย จำได้ไว ใช้ได้จริง

จำศัพท์แม่นด้วย Mind Map Vocabulary
ISBN: 9786164300231

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 222 x 248 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 35 หมวด ในรูปแบบ Mind Map หรือ แผนภาพความคิด
ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ
จดจำคำศัพท์ได้ง่ายและสามารถจำศัพท์ทั้งหมวดได้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากคำศัพท์ในแต่ละหมวดมีความเชื่อมโยงกัน
ในหนังส...

ฝึกพูดอังกฤษจากเรื่องรอบตัว
ISBN: 9786165279260

ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 360 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: English is All Around ฝึกพูดอังกฤษ จากเรื่องรอบตัว
คำอ่านถอดเสียงจากภาษาอังกฤษแบบพิเศษ ให้คุณออกเสียง
ได้เหมือนเจ้าของภาษาเนื้อหาเข้าใจง่ายด้วย Mind Map

10,000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน-สอบ-ใช้ในชีวิตประจำวัน
ISBN: 9786164300170

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 112 x 169 x 34 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 736 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 10,000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน สอบ ใช้ในชีวิตประจำวัน ศัพท์เยอะจุใจถึง 103 หมวด
ครอบคลุมตามชนิดของคำ จำได้ง่าย ค้นหาได้ไว คำศัพท์ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์
พิเศษแผ่นฟิล์มมหัศจรรย์ ใช้ทบทวนคำศัพท์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

เตรียมสอบ TOEIC LISTENING & READING TEST
ISBN: 9786164300262

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 24 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 452 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมสอบ TOEIC LISTENING & READING TEST
แนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เจาะลึกทุกเทคนิค
ครอบคลุมทุกสาระสำคัญเพิ่มความพร้อมเตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ TOEIC
ทั้งการฟังและการอ่าน จำนวน 5ชุด 500 ข้อ

Mini Flashcards 600 คำสับสนมักออกข้อสอบ
ISBN: 1294877740162

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 30 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 320 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดช่วยจำคำศัพท์ ที่มักสับสนรวมกว่า 600 คำ - คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน คำที่รูปและออกเสียงคล้ายกัน - คำที่ออกเสียงเหมือนกัน
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Mini Flashcards Short Note ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC ชุดที่ 1
ISBN: 1294877740179

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 30 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 312 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดช่วยจำคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC กว่า 300 คำ
คำศัพท์และภาพประกอบสีสันสดใส จำได้ง่ายสุดๆ พกติดตัวไว้
ท่องได้ทุกเวลาตัวช่วยจำคำศัพท์สุดเจ๋ง ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และกระชับเวลาในการสอบ

Mini Flashcards Short Note ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC ชุดที่ 2
ISBN: 1294877740186

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 30 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 312 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดช่วยจำคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC กว่า 300 คำ
คำศัพท์และภาพประกอบสีสันสดใส จำได้ง่ายสุดๆ พกติดตัวไว้
ท่องได้ทุกเวลาตัวช่วยจำคำศัพท์สุดเจ๋ง ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และกระชับเวลาในการสอบ

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ISBN: 9786165279956

ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาที่ใช้บ่อย คำศัพท์ แบบฝึกหัดพร้อมพินอิน คำอ่าน
คำแปลภาษาไทยไวยากรณ์ง่าย
เข้าใจเร็วทางลัดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนกับนักท่องเที่ยว

คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ Perfect English Grammar
ISBN: 9786164300729

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 19 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 480 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: จำหลักไวยากรณ์ได้ไวด้วยแผนภาพโครงสร้าง เฉลยเทคนิคการตีโจทย์
และการตัดชอยส์ข้อสอบ เปลี่ยนแกรมมาร์ที่ว่าเป็นยาขมให้เป็นขนมที่แสนอร่อย

ภาษาจีน พาสนุก ตอน สวัสดี หนีห่าว
ISBN: 1294877738497

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3 มม.

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อารมณ์ดีและมีความสุขจากกิจกรรมสนุกฝึกภาษาจีน ฟรี! สติกเกอร์ติดสนุกในเล่ม

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301238

ราคา: 220 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 21 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 360 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่งอังกฤษ บันไดสู่งานดี เงินดี ชีวิตดี๊ดี พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษของคุณให้เริด
เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสดีๆ ในชีวิต ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน
และเรื่องเงิน!เผยวิธีออกเสียงแบบง้ายง่าย สไตล์ "อาจารย์อดัม" ที่คุณก็ทำได้!
ฝึกพูดแบบเจ้าของภ...
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Ent Maps ภาษาอังกฤษ
ISBN: 9786164301214

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 300 x 234 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 40 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Mind Map สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ อ่านเข้าใจได้ใน 1 วัน สอบติดจริง!
การันตีโดยผู้อ่านที่สอบติดคณะแพทย์ฯ

ปูพื้นแกรมมาร์ไปฆ่าข้อสอบ
ISBN: 9786164301399

ราคา: 160 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้
ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบแข่งขันต่างๆซึ่งได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของผู้สอนตลอด
5
ปีที่สอนภาษาอังกฤษเนื้อหาอาจแตกต่างจากที่เรียนในโรงเรียนแต่มั่นใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยติวให้น...

คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์ (Perfect English Vocabulary)
ISBN: 9786164301689

ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คำศัพท์กว่า 7,000 คำ พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม
จับกลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน รวมคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
18หมวด ลืมภาพตำราการท่องคำศัพท์แบบเดิมๆ ไปได้เลย

เก่ง Tense ฉบับการ์ตูนความรู้
ISBN: 9786164301801

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 480 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านสนุก ได้ความรู้ เพิ่มคะแนนสอบในชั้นเรียน เผยหลักการทำ 12 Tense ได้ง่ายๆ
เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เทคนิคการตัด
Choiceที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ เนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม เข้าใจเรื่อง Tense ได้ง่ายๆ

นิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย (QR)
ISBN: 9786164301962

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 222 x 247 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับตัวช่วยสำหรับสอนลูกน้อยให้ "คิดดี ทำดี พูดดี"
ผ่านนิทานอีสปที่เปรียบเสมือนเพื่อนที่ใกล้ชิดมากที่สุดของเด็กๆเพราะนิทานช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กล้ายิ่งขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เด...

เก่งพูดอังกฤษ ฉบับการ์ตูนความรู้
ISBN: 9786164302037

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 576 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่พิเศษกว่าใครในรูปแบบการ์ตูนความรู้
ที่ได้หยิบยกเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาถึง 140
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์จะกำหนดให้นำประโยคภาษาไทยขึ้นก่อน
ตามด้วยประโยคภาษาอังกฤษและตามด้วยคำอ่านภาษาไทย ทำให้เรียนรู้และทำความเข้า...
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เก่ง Grammar ฉบับการ์ตูนความรู้
ISBN: 9786164301818

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 496 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็กๆ สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการอ่านเรื่องราวที่น่าติดตาม
พร้อมทั้งสอดแทรกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเพื่อให้เด็กซึมซับองค์ความรู้ได้โดยอัตโนมัติ

ติวเข้ม+เฉลยละเอียด แนวข้อสอบ Entrance ภาษาอังกฤษ
ISBN: 9786164302112

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 308 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือติวด้วยตัวเองที่บ้านเหมือนมีคนมานั่งสอนข้างๆ แบบตัวต่อตัว มีคู่มือสำหรับจด Short
Note + QR Code ให้สแกนเพื่อดูคลิปวิดีโอสอน

สร้างเด็ก 2 ภาษา สอนลูกพูดอังกฤษ ชุดกิจวัตรประจำวันของหนูน้อย (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301856

ราคา: 115 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์เด็กสองภาษา
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 เรื่องที่น่าสนใจเช่นตอนตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว
กินข้าวเช้าไปโรงเรียน ทำการบ้าน กินข้าวเย็น อ่านหนังสือ
เข้านอนและอีกหลากหลายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน แต่...

สร้างเด็ก 2 ภาษาสอนลูกพูดอังกฤษ ชุด วันแห่งความสุข (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301825

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้ สอนบทสนทนาภาษาอังกฤษ รวมกิจกรรม ที่ทำร่วมกันในครอบครัว
ตามเทศกาลต่างๆ ทั้งเทศกาลของไทย และเทศกาลของต่างประเทศ
พร้อมสอดแทรกสาระและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทศกาลนั้นๆ มีประโยคต่างๆ ที่มักใช้พูดคุยกัน
มีคำอ่านและคำแปล พร้อมเรียนรู้คำ...

สร้างเด็ก 2 ภาษาสอนลูกพูดอังกฤษ ชุด กิจกรรมในครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301832

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์เด็กสองภาษา
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 16 เรื่องที่น่าสนใจเช่น การช่วยแม่ทำงานบ้าน
ช่วยพ่อล้างรถรดน้ำต้นไม้ อาบน้ำเจ้าตูบ
แบ่งปันของเล่นและอีกหลากหลายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน แต่ละตอนประกอบด้...

ศัพท์อังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า ป.1 (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164302471

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 166 x 188 x 66 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ศัพท์อังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า ป.1" เล่มนี้
เป็นการรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า ป.1
พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใส ชวนติดตาม ช่วยให้เด็กๆ
สามารถจดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำก่อนเรียนในชั้น
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ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164302464

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ "ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค " เล่มนี้
เป็นอีกหนึ่งทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เหมาะสำหรับวัยเริ่มเรียนโดยภายในเล่มมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน
อาทิ หมวดห้องนอนจะมีคำศัพท์ หมอน ผ้าห่มโคมไฟ ฯลฯ

คัมภีร์พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ (Perfect English for Everyday Conversation)
ISBN: 9786164303027

ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า: 472 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบรูณ์ หัวข้อหลากหลาย ใช้ได้ทุกสถานการณ์
รูปประโยคเข้ากับยุคสมัย
เน้นใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสอดแทรกเกร็ดภาษาและแกรมมาร์น่ารู้

3,500 คำศัพท์เด็กไทยต้องรู้ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164302884

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 368 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกท่อง สนุกจำ วันละ 10 คำ ก็เก่งอังกฤษได้! กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 3500 คำ
ศัพท์อังกฤษคล้องจอง ท่องง่าย จำง่าย ติดปากไว สร้างเด็กไทยให้เป็นเด็ก 2 ภาษา

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301382

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 272 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้ภาษาจีน แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้
ครบทุกทักษะในเล่มเดียว
อัดเแน่นทุกบทเรียนมีแผนการเรียนและแบบทดสอบก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ทุกบทเพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ
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รายละเอียด

10,000 ศัพท์อังกฤษ
P-ENG-185
พิชิตการเรียน-สอบ-ใช้ในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

27

Mini Flashcards Short Note
P-YOU-897
ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC ชุดที่ 2(
ภาษาต่างประเทศ )

28

199 สถานการณ์
พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-85

10

Short Note GRAMMAR
เตรียมพร้อมก่อนสอบ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-153

21

3,500 คำศัพท์เด็กไทยต้องรู้
(ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-1353

31

Short Note Grammar
เตรียมสอบ O-net ป.6(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-183

26

4 ตัวช่วย หนังสือติวเตอร์
ภาษาอังกฤษ ชุด
เก่งภาษาอังกฤษ ระดับประถม(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-141

9

Short Note Sentences
ประโยคพื้นฐาน
สั้น-ง่าย-ใช้บ่อย(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-175

25

4000
P-YOU-632
คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย
( ภาษาต่างประเทศ )

21

Shortcut for Speaking Thai
(VideoCD Version)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-02

7

ABC หรรษา
เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส(
ภาษาต่างประเทศ )

8

Speak English
P-ENG-145
พูดอังกฤษง่ายได้ทุกสถานการณ์(
ภาษาต่างประเทศ )

19

ABC หรรษา
P-YOU-205
เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับหนูน้อย(
ภาษาต่างประเทศ )

13

Speaking Thai in a Flash(
ภาษาต่างประเทศ )

2

ABC อ่านคล่อง ท่องคำศัพท์ (
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-187

10

Delta's Key to the Next
Generation TOEFL Test ชุด
Essential Grammar for the
iBT( ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-74

5

Delta's Key to the Next
Generation TOEFL Test ชุด
Six Practice Tests for the
iBT( ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-73

English Structure(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-41

4

Ent Maps ภาษาอังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-EDU-054

28

Mind Map ศัพท์หมวด
รอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-032

Mini Flashcards 600
คำสับสนมักออกข้อสอบ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-186

P-YOU-189

Mini Flashcards Short Note P-YOU-896
ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC ชุดที่ 1(
ภาษาต่างประเทศ )

รหัสสินค้า

P-ENG-66

Pg No.

Synonyms & Antonyms
P-ENG-159
Vocabulary( ภาษาต่างประเทศ
)

21

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ
จำง่าย ใช้ไม่ผิด(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-119

15

การ์ดสัตว์น่ารัก (
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-726

24

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ
ชุด กีฬาแสนสนุก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-252

11

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ
ชุด ผลไม้น่ากิน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-253

3

P-YOU-254

3

19

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ
ชุด ผักแสนอร่อย(
ภาษาต่างประเทศ )
การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ
ชุด สัตว์โลกน่ารัก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-255

8

27

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ
ชุด อาชีพในฝัน (สันห่วง)
(ใช้ร่วมกับปากกา TalkingPen
ได้)( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-256

12

6

27
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การ์ดหนูน้อยเก่งอังกฤษ ชุด
อักษรภาษาอังกฤษ A-Z(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-251

12

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

P-YOU-152

11

การ์ดหนูรักภาษาจีน 1-20(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-350

2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เล่มแรกของหนู ชุดที่ 4(
ภาษาต่างประเทศ )

16

P-YOU-516

19

คำศัพท์อังกฤษ-ไทย
ระดับประถม ป.1-ป.6(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-395

ก้าวทันอาเซียน หนังสือพูดได้
10 ภาษา ( ภาษาต่างประเทศ )
ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2(
ภาษาต่างประเทศ )

I-JPN-9

7

ครอบครัวเก่งภาษา
P-YOU-333
สอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ
ชุด กิจกรรมนอกบ้าน(
ภาษาต่างประเทศ )

16

คัด เขียน เรียน จีน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-005

4

คัด เขียน เรียน ญี่ปุ่น(
ภาษาต่างประเทศ )

P-JPN-003

5

คัดจีน Chinese Character(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-009

2

คัดจีน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-016

6

คัดจีน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-017

12

คัดจีน เล่ม 3 ฉบับปรับปรุง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-018

4

คัดญี่ปุ่น( ภาษาต่างประเทศ )

P-JPN-001

4

คัดอังกฤษคล่อง ท่องศัพท์ได้(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-88

10

คิดไทย พูดอังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )

คัมภีร์พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์
P-ENG-203
(Perfect English for Everyday
Conversation)(
ภาษาต่างประเทศ )

31

P-ENG-197
คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์
(Perfect English
Vocabulary)( ภาษาต่างประเทศ
)

29

คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ
พิชิตข้อสอบ Perfect English
Grammar( ภาษาต่างประเทศ )

28

P-ENG-190

คำศัพท์ ระดับประถม
P-YOU-1247
อังกฤษ-ไทย( ภาษาต่างประเทศ
)

25

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เล่มแรกของหนู ชุดที่ 3(
ภาษาต่างประเทศ )

11

P-YOU-125

P-ENG-61
1
คำสับสนต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-สอบภาษาอังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )
P-ENG-42

4

จำศัพท์แม่นด้วย Mind Map
P-YOU-911
Vocabulary( ภาษาต่างประเทศ
)

27

ชุด Fun English
ภาษาอังกฤษสุดสนุก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-697

24

ชุด หนูน้อยเก่งภาษาอังกฤษ
สำหรับวัยอนุบาล(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-236

14

ชุด เก่งภาษาจีน
P-CHN-037
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง
ง่ายนิดเดียว ( ภาษาต่างประเทศ
)

25

ชุด
P-YOU-498
เก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก
Level 1( ภาษาต่างประเทศ )

18

ชุด
P-YOU-517
เก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก
Level 2( ภาษาต่างประเทศ )

19

ชุด เตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษให้ลูกรัก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-101

7

ชุด เพื่อนภาษาจีนของหนู(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-759

25

ตัวช่วย ติว ENT'(
ภาษาต่างประเทศ )

I-ENG-25

7

ตัวช่วยไวยากรณ์อังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-13

8

ตารางฝึกคัดอักษรจีน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-006

2

ตารางฝึกคัดอักษรจีน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-013

9

ตารางฝึกคัดอักษรจีน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-015

10

ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น
(เล่มใหญ่)( ภาษาต่างประเทศ )

P-JPN-005

12
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ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น(
ภาษาต่างประเทศ )

P-JPN-002

1

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.
14

P-JPN-004

12

พูดอังกฤษคล่อง จำศัพท์แม่น
ฉบับใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-106

ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น(
ภาษาต่างประเทศ )
ตารางฝึกคัดอักษรเกาหลี(
ภาษาต่างประเทศ )

P-KOR-003

11

P-ENG-174

24

ติวเข้ม+เฉลยละเอียด
P-ENG-201
แนวข้อสอบ Entrance
ภาษาอังกฤษ( ภาษาต่างประเทศ
)

30

พูดอังกฤษคล่อง
ไม่ต้องท่องแกรมมาร์(
ภาษาต่างประเทศ )
พูดอังกฤษง่าย
ฉบับบินเดี่ยวเที่ยวเมืองนอก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-150

18

นอกเส้นทาง Work and Travel( P-ENG-115
ภาษาต่างประเทศ )

15

พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-27

5

นิทานอีสป 50 เรื่อง
สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2
ภาษา อังกฤษ-ไทย (QR)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-1229

29

พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map P-ENG-87
Sentences( ภาษาต่างประเทศ )

10

P-ENG-67

6

นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา
อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง (
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-1166

9

พูดอังกฤษประจำวันใครๆ
ก็พูดได้ง่ายนิดเดียว(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-77

3

ประสบการณ์จริง
P-ENG-69
การใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี(
ภาษาต่างประเทศ )

1

พูดอังกฤษอย่างง่าย
พิชิตได้ทุกสถานการณ์(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-53

2

ปูพื้นแกรมมาร์ไปฆ่าข้อสอบ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-192

29

พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุด
ในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

7

P-CHN-034

22

พูดอังกฤษเป็นเร็ว
สำหรับคนเริ่มทำงาน(
ภาษาต่างประเทศ )

I-ENG-35

ฝึกคัด หัดเขียน อักษรจีน(
ภาษาต่างประเทศ )
ฝึกพูดอังกฤษจากเรื่องรอบตัว(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-173

27

P-ENG-30

6

พูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว
โต้ตอบได้ทันใจ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-JPN-008

25

พูดอังกฤษได้
ไวยากรณ์อังกฤษคล่อง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-KOR-007

22

พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว
โต้ตอบได้ทันใจ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-FRA-001

18

พูดเกาหลีเป็นเร็ว
โต้ตอบได้ทันใจ(
ภาษาต่างประเทศ )
พูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2(
ภาษาต่างประเทศ )

I-KOR-2

7

พูดอังกฤษ 101 ชั่วโมง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-79

9

P-ENG-93

11

พูดอังกฤษ 120 ชั่วโมง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-82

9

พูดได้ พูดคล่อง
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

1

พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง
(ปกแข็ง)( ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-36

3

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ( P-ENG-64
ภาษาต่างประเทศ )

21

พูดอังกฤษ 160 ชั่วโมง(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-149

22

ฟัง พูด อ่าน เขียน
แปลภาษาอังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-46

13

พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ 120 P-ENG-108
สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

16
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P-ENG-151

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ P-ENG-95
ฉบับเรียนลัด( ภาษาต่างประเทศ
)
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
P-CHN-050
เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1
(ฉบับปรับปรุง)(
Tel: 02-294-8777.
ภาษาต่างประเทศ
Email: no-reply@misbook.com
)

11

31

October 19, 2020

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน
จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-026

16

รายละเอียด

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน
จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 3(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-027

17

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: food ( ภาษาต่างประเทศ )

ภาษาจีน พาสนุก ตอน สวัสดี
หนีห่าว( ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-038

28

P-CHN-042
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว(
ภาษาต่างประเทศ )

28

ภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-154

22

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: vehicle( ภาษาต่างประเทศ )

ยอดคุณแม่ สอนภาษาอังกฤษ
Mother Is The Best English
Teacher( ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-144

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น(
ภาษาต่างประเทศ )

รหัสสินค้า

Pg No.

P-ENG-166

23

P-ENG-167

23

P-ENG-168

24

P-ENG-162

23

18

ศัพท์เตรียมสอบโทอิก TOEIC
P-ENG-137
Vocabulary( ภาษาต่างประเทศ
)

17

P-ENG-40

4

P-YOU-022

8

ร้องไป เต้นไป
เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง ชุดที่ 1(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-396

18

ศัพท์เล่มแรกของหนู
อังกฤษ-ไทย เล่ม 1(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-025

3

ร้องไป เต้นไป
เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง ชุดที่ 2(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-440

17

ศัพท์เล่มแรกของหนู
อังกฤษ-ไทย เล่ม 2(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-033

20

ศัพท์ 5 มิติ( ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-179

26

ศัพท์จีนกลาง 1000
คำศัพท์และประโยค
(ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-048

30

สนทนาภาษาจีนกลาง
ในครอบครัว ชุด
กิจวัตรประจำวัน ของหนูน้อย (
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-035
สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
เล่ม 1( ภาษาต่างประเทศ )

26

P-CHN-036
สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
เล่ม 2( ภาษาต่างประเทศ )

26

P-ENG-71

1

30

สนทนาภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้เริ่มต้น(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-117

15

22

สนทนาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันด้วย MIND
MAP( ภาษาต่างประเทศ )

5

22

P-ENG-31
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )
สนุกอ่าน เก่งเขียน
เรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เล่ม 1( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-621

20

สนุกอ่าน เก่งเขียน
P-YOU-622
เรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เล่ม 2( ภาษาต่
างประเทศ
)
Tel: 02-294-8777.
Email:
no-reply@misbook.com

20

ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มเรียน( P-CHN-011
ภาษาต่างประเทศ )

3

ศัพท์อังกฤษรอบตัวหนูน้อย(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-230

13

ศัพท์อังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า
ป.1 (ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-202

P-YOU-648
ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: abc( ภาษาต่างประเทศ )
P-ENG-163
ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: animal( ภาษาต่างประเทศ )
P-ENG-164

23

P-ENG-165

23

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: body( ภาษาต่างประเทศ )
ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: color( ภาษาต่างประเทศ )
Protected by Copyright 2020. Property of บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด.

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: my home( ภาษาต่างประเทศ )
ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย
: school( ภาษาต่างประเทศ )
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

สนุกอ่าน เก่งเขียน
เรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เล่ม 3( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-623

20

รายละเอียด

30

สนุกอ่าน เก่งเขียน
เรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เล่ม 4( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-624

20

สร้างเด็ก 2
P-YOU-1279
ภาษาสอนลูกพูดอังกฤษ ชุด
วันแห่งความสุข (ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )
สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น
(หลักสูตรเรียนลัด)(
ภาษาต่างประเทศ )

I-JPN-4

6

รหัสสินค้า

Pg No.

สนุกอ่าน เก่งเขียน
P-YOU-618
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล
เล่ม 2( ภาษาต่างประเทศ )

19

สอนหนูน้อยเรียนรู้รูปร่าง
รูปทรง จีน-ไทย(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-558

8

สปีคอิงลิช นอกตำรา(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-184

26

สอนหนูน้อยเรียนรู้สี จีน-ไทย(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-339

15

สร้างครอบครัว 2 ภาษา
P-ENG-169
สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
ฉบับปรับปรุง (
ภาษาต่างประเทศ )

24

หนูคนเก่งเรียนภาษาอังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-436

17

หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-039

25

สร้างครอบครัว 2 ภาษา
P-YOU-198
สอนภาษาอังกฤษลูกก่อนเข้าอนุบาล(
ภาษาต่างประเทศ )

12

หนูน้อยเก่งอังกฤษ ด้วยเพลง
ชุดที่ 3( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-207

13

สร้างครอบครัว 2 ภาษา
สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-94

10

หัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-199

13

สร้างครอบครัว 2 ภาษา
สอนหนูน้อยพูดจีนกลาง
ฉบับพูดเร็วทันใจ
ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน(
ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-028

17

หัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์เล็ก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-112

15

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น
เล่ม 2( ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-014

8

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น
เล่ม 3( ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-021

14

สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลง
P-YOU-329
ภาษาอังกฤษ Traditional Song
for Kids ชุด 3(
ภาษาต่างประเทศ )

15

สร้างเด็ก 2 ภาษา
P-YOU-120
ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ
Traditional Song for Kids ชุด
2( ภาษาต่างประเทศ )

9

สร้างเด็ก 2 ภาษา
P-YOU-1273
สอนลูกพูดอังกฤษ
ชุดกิจวัตรประจำวันของหนูน้อย
(ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

30

สร้างเด็ก 2
ภาษาสอนลูกพูดอังกฤษ ชุด
กิจกรรมในครอบครัว
(ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

30

P-YOU-1282

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น( P-CHN-010
ภาษาต่างประเทศ )

1

เก่ง Grammar
ฉบับการ์ตูนความรู้(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-199

29

เก่ง Tense ฉบับการ์ตูนความรู้(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-198

29

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1
เล่ม 1( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-474

16

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1
เล่ม 2( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-493

18

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2
เล่ม 1( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-590

19

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2
เล่ม 2( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-591

17

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3
เล่ม 1( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-614

20
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

เก่งพูดอังกฤษ
ฉบับการ์ตูนความรู้(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-200

29

รายละเอียด

รหัสสินค้า

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์( P-ENG-110
ภาษาต่างประเทศ )

เก่งภาษาอังกฤษ ระดับประถม
P-YOU-046
ชุด สนทนาภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็ก( ภาษาต่างประเทศ )

5

เก่งภาษาอังกฤษระดับประถม ชุด P-YOU-047
ศัพท์พ้อง ท่องจำง่าย(
ภาษาต่างประเทศ )

1

เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ
P-ENG-158
ระดับประถม ฉบับการ์ตูนความรู้(
ภาษาต่างประเทศ )

21

เก่งอังกฤษ
ฟิตไวยากรณ์กับสองสาวสุดจี๊ด(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-97

13

เก่งไวยากรณ์อังกฤษ
ระดับประถม( ภาษาต่างประเทศ
)

P-ENG-157

21

เจาะศัพท์ GAT
ที่ออกสอบบ่อยที่สุด(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-182

26

เตรียมพร้อมก่อนสอบ
ตะลุยโจทย์ O-NET
ภาษาอังกฤษ ป.6(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-592

16

เตรียมสอบ TOEIC
LISTENING & READING
TEST( ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-187

27

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่
พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์
(ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-191

28

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่
พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-152

6

เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ)
เบื้องต้น( ภาษาต่างประเทศ )

P-CHN-019

14

แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก
abc( ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-649

23

แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก(
ภาษาต่างประเทศ )

P-YOU-041

5

แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ABC( P-YOU-038
ภาษาต่างประเทศ )

2

โปสเตอร์ Basic Phonics (
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-104

14

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
(ฉบับปรับปรุง)(
ภาษาต่างประเทศ )

P-ENG-171

24
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